Veiligheid

NVWA omarmt Stichting Veilig Spelen

‘We krijgen er als het wa
groep inspecteurs bij’

Fotografie: Eelco Koppelaar
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Veiligheid

are in één klap een hele
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet met pakweg een schamele zes inspecteurs het hele land coveren en zo
vooral risico- en incidentgericht toezicht houden op de veiligheid van speeltoestellen. Met een krimpende overheid zal dat
quotum zeker niet groter worden. In die zin komt de Stichting Veilig Spelen voor de NVWA als geroepen. Mits goed uitgevoerd kunnen de gecertificeerde SVS-inspecteurs de ogen en oren van de NVWA zijn. Mogelijk komt de Stichting naast
het theorie-examen straks ook met een praktijkexamen.
Tekst: Ronald Buitenhuis

D

e veiligheid rondom speeltoestellen is na het
intreden van het WAS aanmerkelijk verbeterd. Een uitgangspunt dat lastig kwantificeerbaar is omdat het aantal toestellen en speelbewegingen is gestegen waardoor het aantal
ongevallen per saldo niet is gedaald. Maar Anne
Koning, voorzitter SVS, en Eric Bloemendaal,
senior inspecteur van de NVWA, zijn desondanks stellig: ja, speeltoestellen zijn veel veiliger
geworden en in die zin heeft het WAS haar doel
bereikt. Momenteel doet Berenschot onderzoek
naar de effecten van het WAS, maar Koning en
Bloemendaal hebben los van de uitkomsten geen
twijfel over het succes. Eric Bloemendaal: “Wat je
ziet, is dat het WAS aan de leverancierskant veiliger speeltoestellen heeft opgeleverd. Er komen
alleen nog gecertificeerde toestellen op de markt
en die zijn zeer veilig. Nu gaan we naar een soort
tweede fase waarin betere inspectie nog meer
veiligheid kan opleveren.” En hier komt direct de
Stichting Veilig Spelen in beeld. Stichting Veilig
Spelen heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs
van speeltoestellen op openbare gelegenheden
te verhogen en te toetsen. Er worden examens
afgenomen en inspecteurs kunnen zodoende een
één- of tweesterrenbrevet als inspecteur behalen.
Missie is dat over een paar jaar gemeenten en beheerders van speelplekken alleen nog toestellen
en speelomgevingen laten inspecteren door geregistreerde SVS-inspecteurs. Eén van de redenen
voor oprichting van de SVS is dat er nu te veel
interpretatieverschillen zijn onder inspecteurs,
mede veroorzaakt door een sterke concurrentie in
die markt en de wens van inspecteurs om hogere
kwaliteit te kunnen leveren. Een centraal examen
voor toelating tot het register moet die verschillen wegnemen en de professionaliteit verhogen.
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Bloemendaal is content met de oprichting van
de SVS. “We werken bij de NVWA - inclusief de
beleidsmensen - met twaalf fte’s aan de inspectie
van speeltoestellen. Pakweg zes daarvan zijn actief in het veld. Als de SVS erin slaagt voldoende
geregistreerde inspecteurs af te leveren, zie ik dat
feitelijk als een enorme uitbreiding van het aantal
inspecteurs van de NVWA. Natuurlijk, houden
we onze eigen verantwoordelijkheid en blijven
we controleren, we blijven het slot op de deur,
maar met de SVS zou het idealiter zo zijn dat we
onszelf deels overbodig maken. Dat komt bij een
zich terugtrekkende overheid niet slecht uit.”

Geslaagd?
De eerste SVS-examens zijn geweest. Slechts dertien van de 37 zijn geslaagd. Impliceert dat getal
dat de kwaliteit van inspecteurs ondermaats is?
In de markt wordt gemord dat opleidingen niet
aan zouden sluiten bij het SVS-examen en dat
de lat te hoog gelegd zou worden. Anne Koning
reageert op die kritiek: “Mijn inschatting is dat
deelnemers het examen misschien wel wat hebben onderschat. Zo van ‘ach dat doen we even’.
Zo werkt dat dus niet. Wat misschien ook mee
heeft gespeeld, is dat het direct tweesterrenexamens waren; de hoogste graad. Misschien heeft
niet iedereen goed ingeschat dat dat echt een
stuk lastiger is. Als tweesterreninspecteur moet je
wel gesprekspartner voor een AKI kunnen zijn.”
Bloemendaal heeft de examenvragen gezien en
denkt evenmin dat er een gebrek aan aansluiting op opleidingen is. “Inspecteurs moeten dat
niveau gewoon aankunnen. Maar ik wil wel een
lans breken voor de mensen van het eerste uur
die het hebben aangedurfd om aan dit examen
mee te doen. Het is allemaal nog nieuw. Wel is

Anne Koning

Als twee-sterreninspecteur moet je gesprekspartner voor een AKI
kunnen zijn

Een goed functionerende SVS zou de
inspecties van NVWA
deels overbodig maken,
een gunstige uitkomst
bij een zich terugtrekkende overheid
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het slagingspercentage misschien een signaal
dat er in het aanbod van opleidingen nog winst
te behalen valt.” In maart volgen de eerste eensterrenexamens. Die geven mogelijk een ander
beeld.

Interpretatie
Eric Bloemendaal

Ander issue. Behoren interpretatieverschillen met
een SVS-keurmerk definitief tot het verleden?
Bloemendaal is duidelijk: “We zullen het nooit
honderd procent zijn. Dat moeten we ook niet
willen. Spelen moet niet gedomineerd worden
door keiharde wetten en regels. Er is ook nog
een soort vrije interpretatie op basis van wat een

Berenschot-evaluatie
Vermoedelijk voor het einde van de zomer komt de WAS-evaluatie van
Berenschot. In de markt zoomt het gerucht dat er een nieuw regime
komt. Simpele toestellen als een zandbak en evenwichtsbalk zouden
door fabrikanten gecertificeerd mogen worden en ingewikkelde toestellen zouden dan bij de AKI’s blijven. Realistisch? Eric Bloemendaal: “Eerst
het Berenschot-rapport afwachten. Maar ik zou het niet zo’n slecht idee
vinden voor toestellen met een laag risico. Maar de uitwerking wat hoog
en laag risico is en welke toestellen wel en niet te certificeren, is best een
lastige uitdaging.”
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reëel risico is. Kinderen moeten een buil mogen
vallen. Wat de SVS wil is professionals benoemen
die goed kunnen inschatten wat die aanvaardbare risico’s zijn, daarover met elkaar discussiëren
en zo één lijn vormen.” In het grijze gebied kan
dat soms lastig zijn en in die zin rust er een flinke
verantwoordelijkheid op de schouders van de
SVS. Zij moeten examens zo inrichten dat deze
met name in dat grijze gebied toch voor een
ieder houvast bieden. Anne Koning: “In de maatschappij is er een tendens ‘alle pech moet weg’,
en anders claimen we direct schade. Kinderen
moeten leren spelen en daar hoort ‘pech’ bij. We
moeten in examens dus niet alles dicht willen
timmeren en het louter op basis van wetten willen examineren. We moeten mensen opleiden en
beoordelen die snappen wat een risico inhoudt
en wat moet mogen. Het gat tussen zwart en
wit moet alleen wel veel kleiner worden.” In die
zin hoopt ze dat het huidige examen op termijn
kan worden uitgebreid. “Bij het autorijden heb je
een theorie- en een praktijkexamen. Wij bieden
als SVS feitelijk nu alleen een theorie-examen.
Missie is om er een praktijkaudit aan te koppelen
zodat we ook kunnen kijken hoe inspecteurs in
het veld opereren. De SVS-registratie moet het
vertrouwen geven dat je te maken hebt met een
professional. Het doet me deugd als ik vanuit
een grote gemeente signalen opvang dat die op
termijn alleen nog met SVS-geregistreerden wil
gaan werken.”

